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Triunfo & Reivindicação

“O	 vosso	 mundo	 ainda	 continua	 seguindo	 uma	 carreira	 irregular	 e	
cheia	de	 vicissitudes	por	 causa	de	uma	dupla	 tragédia:	 a	 rebelião	de	
um	 Príncipe	 Planetário,	 e	 a	 falta	 de	 seus	 Filhos	Materiais.	Mesmo	 a	
auto-	outorga	de	Cristo	Michael	em	Urântia,	de	imediato,	não	eliminou	
as	 consequências	 temporais	 dos	 erros	 tão	 sérios	 cometidos	 pela	
administração	 anterior	 deste	 mundo.”	 [Um Filho Lanonandeque
Secundário, 578:5 / 50:6.5 ]

	“Seu	 mundo	 está	 atrasado	 uma	 dispensação	 completa	 ou	 mais	 em	
relação	à	média	do	plano	planetário.”	 [Um Mensageiro Poderoso,
593:5 / 52:3.6 ]

"Evidentemente,	certas	compensações	advêm	depois	das	atribulações,	
tais	 como	 a	 outorga	 de	 Michael	 em	 Urântia.	 	 independentemente	
dessas	 considerações,	 porém,	 os	 supervisores	 celestes	 mais	 recentes	
deste	planeta	expressam	a	sua	confiança	no	triunfo	último	da	evolução	
da	 raça	 humana	 e	 que,	 afinal,	 vinguem	 os	 nossos	 planos	 e	 modelos	
originais	 de	 vida." 	 [Um Portador de Vida de Nébadon,  736:7 /
65:5.4 ]

S DEFEITOS TÃO EVIDENTES DE NOSSO MUNDO não são apenas uma
questão de religião, eles permeiam cada aspecto da vida humana. A
Empreitada Global descrita no plano oferece um caminho para leitores
individuais de O	 Livro	 de	 Urântia	 —	 em colaboração próxima com outros
que partilham nossos objetivos — para servir à causa de crescimento e

desenvolvimento progressivos, enquanto também contribuindo para o crescimento
evolucionário do Supremo. Um Mensageiro Poderoso nos diz: “Com Deus, o Pai, a filiação
é o grande relacionamento. Com Deus, o Supremo, a realização é o pré-requisito para o
status — é preciso fazer alguma coisa assim como ser alguma coisa.” [1260:1 / 115:0.1]

O crescimento é um processo vivo e orgânico que molda e remolda cada ser humano desde
o nascimento, tanto como um indivíduo, quanto como um contribuinte para a evolução
social e cultural. Os participantes na Empreitada encorajarão tais avanços servindo e
ajudando indivíduos e grupos que buscam atualizar suas próprias ocupações ou profissões.
Por outro lado, os participantes permanecerão bem nos bastidores. Eles não darão
instruções ou ordens, nem emitirão declarações ou documentos destinados ao público em
geral. A ideia-chave é auxiliar e apoiar pessoas que operam na sociedade e que desejam
melhorar isto, compreendendo que o número relativamente pequeno de pessoas que
realmente querem fazer a diferença é a principal fonte de inovação e inspiração que faz
avançar a vida humana no nosso planeta.

O espírito dos ensinamentos é o aspecto da quinta revelação de época que terá mais forte
influência no trabalho. O fato de que os grupos essenciais de trabalho não defendem,
propõem, ou promovem iniciativas específicas ou reformas na sociedade, nem de qualquer
forma, privam membros e associados de seus valores, ou os previne de discutirem estes
valores em diálogos privados com indivíduos ou grupos que têm, especificamente,
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Em um sentido filosófico estes valores e ideais podem ajudar a reforçar e estimular a vida
interior de buscadores ativos, seus questionamentos para “esses conceitos mais elevados,
relacionados a modelos originais efetivos, que irão contribuir para a construção de uma
civilização melhor e mais duradoura” [um	Mensageiro	Solitário,	1220:4	 /	111:4.5]. No mesmo
parágrafo o autor especifica que estes conceitos avançados serão encontrados “Apenas nos
níveis mais elevados da mente supraconsciente, à medida que esses níveis impõem-se ao Reino
espiritual da experiência humana” Ademais, ele declara “Os avanços da verdadeira civilização
nascem todos nesse mundo interior da humanidade. Apenas a vida interior é verdadeiramente
criativa.” [1220:2 / 111:4.3]

A tarefa de desenvolver iniciativas específicas destinadas a melhorar e elevar a sociedade
deve continuar a ser uma responsabilidade destes buscadores ativos, os exploradores da
vida interior. A Empreitada é uma estrutura para ajudar e servi-los, não uma estrutura
para direcioná-los ou orientá-los. Ademais, a Empreitada não pode objetivar, possível-
mente, promover ou alcançar resultados particulares em campos específicos, por qualquer
iniciativa ou proposta apropriada e que valha à pena e apenas se se adequar às
circunstâncias em um momento particular e um local particular. Em vez disso, a
Empreitada fomentará e encorajará um	 processo de criatividade e imaginação que será
necessário em todas as regiões do mundo ao longo de todo o milênio. Este processo
inovador perdurará, considerando passos específicos que surgirão e desaparecerão como a
sociedade repetidamente se auto-regenera. Assim, novas medidas que incorporam maiores
melhorias em um campo ou outro, eventualmente darão lugar a mais reformas que
ninguém deve conseguir provavelmente prever agora. Um Melquisedeque nos conta:

As invenções mecânicas e a disseminação do conhecimento estão
modificando a civilização; certos ajustes econômicos e mudanças sociais
tornaram-se imperativos, caso se queira evitar o desastre cultural. Essa ordem
social nova e vindoura não se estabelecerá complacentemente ainda por um
milênio. A raça humana deve reconciliar-se com uma série de mudanças, de
ajustes e reajustes. A humanidade está a caminho de um destino planetário
novo, ainda não revelado. [Um Melquisedeque, 1086:4 / 99:1.1]

Desde que o objetivo essencial é fomentar níveis mais elevados de civilização humana, a
Empreitada Global incorpora perspectivas espirituais, porém não é predominantemente
religiosa. Metas, não credos, nos unem a todos. Muito embora os participantes devam
mostrar o maior respeito pelos pontos de vista e inclinações de todos aqueles a quem eles
servem — independentemente se estes irmãos e irmãs compartilham ou não seus valores
espirituais, e se acreditam ou não em Deus.

A disseminação dos ensinamentos não é o ponto principal, e o plano declara de forma bem
explícita que os participantes não devem evangelizar. Por outro lado, a assistência
idealista e o serviço inevitavelmente levarão algumas pessoas a terem interesse nos
ensinamentos.  Este será um benefício indireto, o resultado de cooperação pessoal e
curiosidade natural.

Visto que Deus não projetou o universo e depois se desligou por toda a eternidade, ele será
um parceiro ativo nas lutas de indivíduos e grupos na sociedade e nos esforços de todos
que participam dessa empreitada. Assim, a Parceria para o Crescimento não é apenas um
empreendimento global que fomenta a cooperação entre os seres humanos, é também uma
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parceria com Deus e com seus anjos que encorajam homens e mulheres a agirem de acordo
com nossas percepções mais elevadas por nossa própria vontade, não de qualquer forma
de compulsão ou restrição.

Em eras futuras — quando nosso mundo tiver atingido estágios de civilização muito mais
elevados do que podemos conceber atualmente — as inovações e avanços cruciais
refletirão as ações e realizações dos seres humanos, não apenas os impulsos criativos de
perfeição inata. E em nossa época, em nossas próprias vidas, os participantes da
Empreitada Global vão dedicar sua energia e visão para fomentar e promover a ascensão
da humanidade.

[1º	de	julho	de	2008]	


